
PROTOKÓŁ NR XLII/2018  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 28 września 2018 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.905. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.     

4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku: 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,   

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja. 

5. Informacja na temat działalności Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy 

sytuacji w rolnictwie:  

− wystąpienie Przewodniczącego Izby Rolnej, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja, 

6. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie 

powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach rejon 

Pińczów: 

− wystąpienie Kierownika ŚODR rejon Pińczów, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja. 

7. Uchwalenie programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na 2019 rok: 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu 

pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 



8. Raport z realizacji  Programu Ochrony Środowiska  dla powiatu pińczowskiego na lata 

2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 

− wystąpienie Kierownika Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2017/2018:  

− wystąpienie Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, 

− opinia Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu, 

− dyskusja 

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2017 

rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 

11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2017 rok 

przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego. 

12. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu, 

członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek 

organizacyjnych Starostwa za 2017 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego. 

13. Podjęcie uchwał: 

− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2033, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,  

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

27 marca 2018 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

przez mieszkańców powiatu pińczowskiego, 

− w sprawie zmiany w regulaminach wyboru przewodniczącego i  wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego. 

14.Interpelacje i zapytania radnych. 



15.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu radny Ireneusz Gołuszka otworzył obrady sesji. 

Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan  

17 radnych obecnych jest 13 radnych, zatem Rada Powiatu władna jest do podejmowania 

uchwał. 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady administratorem danych obecnych na sesji jest Starosta Pińczowski  

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pińczowie. Sesja Rady w Pińczowie jest jawna,  

a obecność w czasie sesji Rady jest dobrowolna co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, wizerunek, adres.  

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie 

było. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”.  

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Powiatu na 3 dni przed terminem sesji. Następnie zapytał czy  

są uwagi. Uwag nie było. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów „za”.  

 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka. 

Stan radnych – 14 radnych.  

 

Ad.4. 

 W punkcie tym Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni wnikliwie 

przeanalizowali Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku  

na posiedzeniach Komisji (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu) następnie  



o zabranie głosu poprosił Panią Annę Różycką Skarbnika Powiatu, która odczytała Uchwałę 

Nr 2897/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  

12 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Pińczowskiego za I półrocze 2018 roku (załącznik nr 4). 

Opinię do przedstawionej Informacji odczytała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

radna Irena Moskwa (załącznik nr 5).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

 

Ad.5.  

 Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję 

Informację na temat działalności Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy 

sytuacji w rolnictwie (załącznik nr 6). Dodał, że jeśli są pytania to odpowiedzi udzieli 

Przewodniczący Powiatowej Izby Rolnej Pan Henryk Szmit.   

 

Na obrady sesji przybył radny Piotr Zachariasz.  

Stan radnych – 15 radnych.  

 

 Głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który zapytał w jaki sposób pomaga się rolnikom  

w związku np. z suszą lub żeby obniżyć koszty hodowli zwierząt i wiele innych. 

Pan Henryk Szmit powiedział, że rolnik we własnym zakresie musi zapewnić sobie 

bioasekurację.  

Radny Jerzy Kułaga powiedział, że skoro od Izby nie ma wsparcia to może jest coś  

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Pan Henryk Szmit powiedział, że Izba Rolnicza może tylko składać wnioski  

i wydawać opinie, a pomoc może być jedynie ze strony Agencji i ze strony rządowej. 

Nawiązując do suszy to przez Wojewodę została powołana komisja składająca się  

z przedstawicieli Izby Rolniczej. Obecnie kończy się burzliwy proces sporządzania 

protokołów. Burzliwy ponieważ w trakcie ich sporządzania weszło nowe rozporządzenie  

i zaszła konieczność ponownego szacowania strat i dostosowania do wymogów 

rozporządzenia.  

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań nie było.  

Pan Henryk Szmit w nawiązaniu do kończącej się kadencji Rady podziękował 

wszystkim, w którymi pracował za dobrą, miłą i serdeczną współpracę, życząc wszystkim 

kandydatom w obecnych wyborach dobrych wyników.    



Opinię do przedstawionej informacji odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 7). 

  

Ad.6.  

 Przewodniczący Rady Powiatu o zabranie głosu poprosił Pana Kazimierza Dudę 

Kierownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pińczowie, który 

przedstawił Informację o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych 

na terenie powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

rejon Pińczów (załącznik nr 8).  

Opinię do przedstawionej informacji odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 9). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Radny Piotr Zachariasz zapytał czy ŚODR poradzi sobie z wydelegowaniem 

pracowników do szacowania szkód łowieckich.  

Pan Kazimierz Duda powiedział, że wszystko będzie zależeć od ilości zgłoszonych 

szkód. Dwóch pracowników zostało przeszkolone w tym zakresie.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał jak wyglądają sprawy związane z suszą.  

Pan Kazimierz Duda powiedział, że szacowanie zostało zakończone, protokoły zostały 

przekazane do Wojewody, wnioski są już składane, ale z tego co się orientuje to są tzw. 

zwroty protokołów spowodowane np. niewielkimi niezgodnościami co do powierzchni.  

 

Ad.7.  

 W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Dymek Kierownika 

Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa, która przedstawiła Program współpracy 

samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok wraz  

z projektem uchwały (załącznik nr 10). 

Opinię do przedstawionego materiału odczytała Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 11).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu 

pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok odczytał Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.   

 



Ad.8.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wystąpienie Pani Małgorzaty Adamczyk 

Kierownika Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa, która 

przedstawiła Raport z realizacji  Programu Ochrony Środowiska  dla powiatu pińczowskiego 

na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020, wraz z projektem uchwały (załącznik  

nr 12).  

Pani Kierownik powiedziała, że opracowanie Raportu wynika z ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Został sporządzony z Programu ochrony środowiska obejmującego lata 

2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. Stanowi on narzędzie monitoringu 

umożliwiające ocenę stopnia realizacji założonych zadań w programie, a zadań 

zrealizowanych na przełomie lat 2013-2017. Przy opracowaniu raportu wykorzystano 

materiały otrzymane ze wszystkich gmin powiatu, jednostek organizacyjnych oraz 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z wyznaczonych 72 zadań w Programie 

ochrony środowiska zrealizowanych zostało 65, a pozostałe są w trakcie realizacji lub 

zaplanowane są do zrealizowania do 2020 roku. 

Opinię do przedstawionego materiału oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu pińczowskiego na lata  

2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Michał Leszczyński (załącznik nr 13). 

Przewodniczący zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 

odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda. 

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”.   

 

Ad. 9.  

Przystępując do realizacji pkt 9 Przewodniczący Rady Powiatu o zabranie głosu 

poprosił Pana Witolda Cirę, który przedstawił Informacje o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik nr 14). 

Opinię do przedstawionego materiału odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty 

Kultury Turystyki i Sportu radny Jacek Kapałka (załącznik nr 15). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Radny Jerzy Kułaga zapytał, jakie są wizje szkół na przyszłość, jaka jest oferta szkół. 



Pan Witold Cira powiedział, że w każdym roku szkolnym wszystkie placówki 

przedstawiają swoje oferty.  

Radny Jerzy Kułaga, zapytał czy to tylko tyle, ponieważ są różne programy z których 

można skorzystać i poszerzyć ofertę szkoły np. o przedszkola dla niepełnosprawnych dzieci.  

Pan Witold Cira powiedział, że oferta przedszkola była rozważana już kilka lat temu, 

ale jest to bardzo trudne zadanie finansowe, a po rozeznaniu się w potrzebie jego utworzenia 

okazało się, że nie byłoby na tyle chętnych dzieci aby takie przedszkole otworzyć.  

Radny Jacek Kapałka powiedział, że szkoły skorzystały z ogromnej ilości programów 

unijnych i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego będzie widoczny w przyszłym roku, 

kiedy zostaną wyremontowane warsztaty szkole przy Zespole Szkół Zawodowych, które 

pozwolą zwiększyć zakres zadań edukacyjnych o ilość kierunków kształcenia. Nawiązując do 

przedszkoli powiedział, że jest to zadanie własne gmin.  

Radny Andrzej Kozera powiedział, że w oświacie widoczne jest obniżenie poziomu 

rekrutacji. Od szeregu lat następuje sytuacja, że 40% populacji powiatu nie podejmuje nauki 

w szkołach średnich powiatu, a prym wiedzie gmina Działoszyce. Radny powiedział,  

że sytuacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest taka, iż za niedługo szkoła ta 

przestanie się finansować, ponadto trzeba się przyjrzeć zdawalności matur, gdzie w Zespole 

Szkół jest zbyt niska. Radny twierdzi, że w ciągu 4 lat kadencji Rady w kwestiach 

organizacyjnych i edukacyjnych Rada nie osiągnęła wiele i może to spowodować, że mimo, 

iż  będą nowoczesne warsztaty nie będzie młodzieży. Radny dodał, że brak jest działań 

polegających na mobilizacji dyrektorów szkół w celu poprawy tego stanu rzeczy. Częściowo 

sytuacja się poprawi ponieważ jeden rocznik przejdzie do szkół powiatowych (likwidacja 

gimnazjów), ale trzeba się zastanowić jak te 40% populacji powiatu pozostawić na tym 

terenie. 

Radny Jacek Kapałka powiedział, że nie prawdą jest, że Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy straci płynność finansową. Sytuacja tam jest taka, dlatego, że zmieniło się 

spektrum niepełnosprawności, przedtem uczęszczało więcej dzieci ze względu na 

niepełnosprawność lekką, teraz te dzieci poszły do szkół masowych. Budżet tej placówki na 

dzień dzisiejszy to ponad 3 mln. zł. Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja 

Kozery na temat 40% populacji młodzieży nie podejmującej nauki w pińczowskich szkołach. 

Powiedział, że być może i z gminy Działoszyce dużo młodzieży nie przychodzi do Pińczowa, 

ale nie można patrzyć tylko na tę gminę. Współczynnik w tym roku to poniżej 25%,  

a nie 40% i tu należy się podziękowanie dla dyrektorów szkół, ponieważ dzięki ich staraniom 

znacznie zwiększyła się liczba uczniów w porównaniu do lat poprzednich. Na przestrzeni 



następnych lat uczniów będzie z pewnością więcej ze względu na: likwidację gimnazjów 

przyjdzie dwa roczniki więcej, wydłuży się cykl kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych 

(Technikum), oraz dalsze wykorzystywanie środków unijnych przyczyni się do poprawy 

sytuacji.  

 

Obrady sesji opuścił radny Bogusław Chałuda  – godz. 940.  

Stan radnych – 14 radnych.  

 

Ad.10.  

W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Informację na temat 

analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2017 rok przeprowadzonej przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu (załącznik nr 16). 

 

Ad. 11.  

Przystępując do realizacji pkt 11 Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski 

przedstawił Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu 

powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 

2017 rok przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego (załącznik nr 17). 

 

Ad.12. 

W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Informację na temat 

analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu, członków zarządu powiatu, 

pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2017 rok 

przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (załącznik nr 18). 

 

Ad.13. 

− w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2033, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na  

lata 2018-2033 (załącznik nr 19) oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2018 rok (załącznik nr 20). 



Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały jest ściśle powiązany z projektem uchwały  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Powiedziała, że wszystkie kwoty 

znajdujące się w zmianach w budżecie muszą mieć odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej 

wieloletniej prognozy finansowej.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi. Uwag i pytań nie było. 

 Opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu  

i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik nr 21). 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda. 

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 13 głosach „za” (radni: Barna 

Ryszard, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, Gołuszka Ireneusz, Kapałka 

Jacek, Kierkowski Zbigniew, Kozera Andrzej, Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta 

Martek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Kułaga 

Jerzy).   

Opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna Irena Moskwa (załącznik  

nr 22). 

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda. 

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy – 13 głosach „za” (radni: Barna 

Ryszard, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, Gołuszka Ireneusz, Kapałka 

Jacek, Kierkowski Zbigniew, Kozera Andrzej, Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta 

Martek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Kułaga 

Jerzy).   

 

Obrady sesji opuścił radny Marek Omasta – godz. 1000. 

Stan radnych – 13 radnych.  

 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

27 marca 2018 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 



Przewodniczący Rady Powiatu o zabranie głosu poprosił Panią Joannę Słonina 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

27 marca 2018 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 23). 

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu radny 

Ireneusz Gołuszka (załącznik nr 24). 

 Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Pytań i uwag nie było.  

 Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław 

Chałuda.  

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”. 

 

− w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

przez mieszkańców powiatu pińczowskiego, 

− w sprawie zmiany w regulaminach wyboru przewodniczącego  

i  wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie, 

− w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu Panią Wiolettę 

Usnarską, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu pińczowskiego 

(załącznik nr 25), w sprawie zmiany w regulaminach wyboru przewodniczącego  

i  wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie (załącznik nr 26), w sprawie zmian  

w Statucie Powiatu Pińczowskiego (załącznik nr 27). 

 

Obrady sesji opuścił radny Andrzej Kozera – godz. 1005. 

Stan radnych – 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było.  

 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu pińczowskiego odczytał Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 12 głosów „za”. 

 



Projekt uchwały w sprawie zmiany w regulaminach wyboru przewodniczącego  

i  wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie odczytał Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

 

Na obrady sesji przybył radny Andrzej Kozera i radny Marek Omasta – godz. 1007. 

Stan radnych – 14 radnych. 

 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1010. 

Stan radnych – 13 radnych. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego odczytał 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

 

 W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie - 13 głosów „za”. 

 

Ad.14.  

 W punkcie tym głos zabrał radny Jerzy Kułaga, który powiedział, że w budżecie na  

2018 rok zapomniano o drogach na gminie Kije, a konkretnie o drodze Stawiany-

Samostrzałów, Żydówek-Gołuchów, zrobiona została tylko droga na Stawianach, za co 

społeczność serdecznie podziękowała. Radny poprosił, aby wyłonić z budżetu stałe pieniądze 

na szpital. Radny powiedział ponadto, że zauważył, iż Kolejka Ciuchcia Expers Ponidzie 

przynosi straty, a turystka powinna kwitnąć. Powinna być ona połączona z zadaniami gmin, 

aby promować piękny powiat pińczowski.  

 Zabierając głos Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski powiedział, że w tym roku 

oprócz Stawian zrobiona została jeszcze droga w Umianowicach i odcinek drogi w Żydówku. 

Pan Starosta powiedział, że Związek Powiatów Polskich wydał publikację, w której pokazane 

jest ile średnio powiaty w Polsce odnawiają dróg. Dróg, o których mówił radny Jerzy Kułaga, 

rzeczywiście nie udało się zrobić, ale są one zgłoszone do „powodziówek” i są to ostatnie  

w powiecie pińczowskim drogi gruntowe. Omawiając temat Kolejki Pan Starosta powiedział, 

że Politechnika zrobiła kosztorys mostu po którym przebiegają tory (jest to koszt około 7 mln. 

zł), ponadto jest robiona ekspertyza ile będzie kosztowało odnowienie szlaku Jędrzejów-

Umianowice-Pińczów. Pan Starosta odniósł się następnie do szpitala. Powiedział, że szpitale  



i oświata to tematy „dyżurne” na konwentach starostów. Pińczowski szpital jest jednym  

w województwie zbilansowany za zeszły rok. Obecnie jest problem z pozyskaniem 

oddziałów, o które powiat walczy, ale być może w przyszłej kadencji się to uda. Pan Starosta 

odniósł się do oświaty. Powiedział, że nie ma powiatu, który by dokładał do oświaty mniej 

niż 2 mln. zł. Szacunkowo powiat w tym roku dołożył do oświaty 1mln.400-1mln.500 zł, a na 

koniec poprzedniej kadencji Rady było dokładane 2 mln. 200 zł i były wtedy takie osoby, 

które mówiły, że w następnej kadencji Rady będzie dokładane 4 mln.zł., a jednak tak nie jest.    

 Wicestarosta Pińczowski Ryszard Barna odniósł się do tematu dróg. Powiedział, że przez 

ostatnie trzy lata powiat dostaje od obecnego rządu coraz mniej środków na drogi, co blokuje 

możliwość ich budowy czy modernizacji.  

 Radny Jerzy Kułaga powiedział, że Zarząd z pewnością zrobił dużo, ale chciałby aby 

robić jeszcze więcej, aby budować powiat, który rzeczywiście będzie sercem Ponidzia.  

 Zabierając głos radny Andrzej Kozera powiedział, że utrzymanie ruchu kolejowego na 

terenie województwa jest zadaniem Marszałka. Radny zastanawia się z jakich przyczyn to 

powiat ma wziąć ciężar rekonstrukcji kolejki wąskotorowej. Uważa, że obecnie powiat winien 

odstąpić od spółki, albo dołożyć większych starań aby Marszałek wyłożył takie pieniądze by 

ta kolejka prawidłowo funkcjonowała, lub zaprzestała swojej działalności ponieważ 

pokrywanie jej strat jest mało efektywne. Radny odniósł się do swojej wypowiedzi na temat 

młodzieży nie uczęszczającej do pińczowskich szkół. Powiedział, że w jego wypowiedzi 

chodziło mu o to, aby jak najefektywniej wykorzystywać środki publiczne.    

  

Ad.15.  

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu. 

Ad. 16. 

Obrady zakończono o godz. 1045.  

Protokołowała: M. Budera 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
/-/ Ireneusz Gołuszka 

 


